
 یکشنپزانددتماخد
 ناند لم سا یابر نگا یار
 طیار د ش جاو

 برنامه ی دندانپزشکی سالمندان انتاریو خدماتی
 با کیفیت باال برای سالمندان واجد شرایط ارائه

 . میدهد

 چه کسانی واجد شرایط هستند؟
 : شما واجد شرایط هستند اگر

l65 سال یا بیشتر دارید 
lساکن انتاریو هستید 
l

$

ورت درآمد ساالنھ ی شما در ص
 تجرد کمتر از  22200$ و در صورت 

تاک لهمتر از 37100   برای زوجا نیست .
l دسترسی به انواع دیگر بیمه های 

 دندانپزشکی )خصوصی یا دولتی( ندارید
 م؟نکت اف دری را ات دمخن ایم وان تیما جک از 
 تالمسای ده واحق ریطاز ی کزشپداندن ات دمخ
 تمال س زکار م ،                         ( Public Units Health ) یمومع
 زکار م ، ( Community Health Centres ) یلحم
 Health Access Centres) نایموب تشادهب

Aboriginal)              رای س یا ه کینیل ک نینچم ه و 
سی سترد بلقاقطمنا خیبررد شکینپزاندد

 .شندمیبا
 چه خدماتی مشمول این برنامه هستند؟

lمعاینه و ارزیابی 
lخدمات پیشگیری 
lدرمان شکستگی 

 و خرابی دندانها
lعکسبرداری ایکس-ری 
lجراحی کشیدن دندان یا لثه 
lبی حسی 

lدرمان عفونت و درد
lبیماری های لثه

 دندان های مصنوعی چطور؟
بخشی از هزینه ی دندان های مصنوعی شامل

  لطفا از طریق مشورت بااین برنامه میشود.
.خدمات درمانی حوزه ی سکونت خود اطالعات

بیشتری دریافت کنید
 چطور میتوانم اپالی کنم؟

 : دارد ود وج ار کن ای رای ب ی فلتخم ای ه راه
lقریط از ن الی آن ورت صه ب 
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lتسپق ریط از ده رشپ رم ف ال ارس 
lبازدید و پرکردن فرم در یکی از 

 مراکز درمانی محلی پیشتر ذکر شده
 درصورت پذیرش چطور میشود؟

 پس از پذیرش فرم درخواست شما یک بسته
 ی خوش آمدگویی برای شما ارسال میشود که

  برای دریافت حاوی کارت خدمات دندانی ست.
 خدمات کافیست این کارت را به مرکز درمانی

 عمومی، مرکز درمانی محلی و یا مرکز درمانی
 . بومیان ارائه دهید

 واجد شرایط بودن شما هر ساله به شما یادآوری
 خواهد شد تا مشارکت خود در برنامه را ادامه
 دهید یا در صورت نیاز مجددا فرم درخواست

 . ارائه کنید
 تلفن های تماس برای کمک؟
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